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 پەرتووکی کۆرس

 Course Book 

 رسۆك ى. ناو1 بارووزي روحةجوطرافياي 

  پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .2 سنور أمحد رسولدكتور : ثرؤفيسؤري ياريدةدةر 

 کۆلێژش/ ە. ب3 جوطرافيا 

Snur.rasool@su.edu.krd 

 

 

 پەیوەندی. 4

 ە هەفتەیەک( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5 3
 

 

 

 

  

 ژمارەی کارکردن. 6  ِرؤذدوو 
 

 

 

 

 

 کۆدی کۆرس .7 

. خاوةني ياريدةدةر سنور أمحد رسولثرؤفيسؤري 
 ەدساأل خزمةتي زانكؤيية. تا ئَيستا بيست سآ 

سآ توَيذينةوةي ئةجنام داوة و بةشداريكردووة لة 
  .كؤنفراسي نَيو دةوَلةتيدا

 لی مامۆستاپرۆفای. 8
 

 

 

 

 

 نرياكاثولني كردنى دة ريا وزة، ريا وزةرياكاندةطرنطى 
 ەکانیوشە سەرەکی. 9
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 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10
  ياكاناو زةردةري طرنطي بابةتةكة لةوةداية كة قوتابي ئاشنا دةكات بة جوطرافياي: (بابەتەکەکۆرسەکە )گرنگی خوێندنی 

 ة انَيت لي دةتوِرَيطةي وشة سةرةكيةكان و ثَيكهاتةي مادةكةوة قوتاب لة: ەکەتێگەیشتنی چەمکی سەرەکی کۆرس
 وانةكة باش بطات. 

 

 

 ئامانجەکانی کۆرس. 11
 

 . كردنيانثولين طرنطى و دةرياوزةرياكانيةكةم: ئاشنابووني قوتابيان بة جوطرافياي 
 .ة نارية كانكضةتابيان بة ودياردة كة سة رهة لدة دةن لة ناوو دووةم:ئاشنا بونى ق

 

 ئەرکەکانی قوتابی. 12

ةمو اليةنة ه ا لةسةرثَيويستة لةسةر قوتابيان زانياري ثَيويست كؤبكةنةوة لة ذَير ِرَينمايي مامؤستاي بابةتد -1
 .ەریاكان و كێشەكانیدجؤرةكاني جوطرافياي 

 و قوتابياني أل مامؤستاَيوستة قوتابي ثَيش ئةوةي بَيتة ناو ثؤل بابةتةكةي خوَيندبَيتةوة و لةناو ثؤلدا طفتوطؤ لةطةث-2
 هاوثؤلدا بكات.

 ة ناكاو بَيت.نةوةيةكي لَيويستة قوتابي لة ثؤلدا ئامادة بَيت بؤ ئةوةي لة مادةكة باش تَيبطات و ئامادةي هةر تاقيكردث-3

  وهووتنە ی وانە. ڕێگە13

 بةكارهَيناني تةختةي ناو ثؤل. يةكةم:
 ثَيوست و منايشكردني.دووةم: بةكارهَيناني داتاشؤ و لة ِرَيطةي دروستكردني ساليدي 

 سَييةم: ناضاركردني قوتابي بة بةشداريكردن و ئةجنامداني ضاالكي تايبةت بة ثسؤريةكة.

 نگاندنڵسەهە سیستەمی. 14

گرانه خنهی ڕهوهکان، بیرکردنه، کویزهی مانگانهوهتاقیکردنه ئةجنامداني : کانزموونهکان یان ئهوهتاقیکردنه

.پۆلدا  بوونی خوێندکار لهنهیان ئاماده یشن(، ڕاپۆرت نووسین، ووتار نووسیننته)پریزه  

 کانی فێربووننجامەەئرده. 15

 وئة تيطةيشتين هةروةهاوة باش تَيبطات، ريا كان ەدقوتابي توانادار دةكات كة لة ِرةوشي ئةم بابةتة 
 ريطايانةى كة ضارة سة رى دة كات . وة، و ئةودةبنةدة رياكان طرفتانةى كة دووضارى 
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 كان :لیستی سەرچاوە. 16

  ، 1986جغرافیة بحار والمحیطات ، حسن سید ابو العینین. 

  1988اغا، جغرافیة البحار والمحیطات ، ساهرجمال. 

  ، 1983،مهدي محمد الصحاف ، وفیق الخشاب علم الهیدرولوجي. 

 ،2004سعدیة عاكول وعبد العباس فضیخ الغریري، البیئة والمیاة. 

  ، 1983جغرافیة البحار والمحیطات ، مهدي محمد علي. 

 بابەتەکان .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ

 مامؤستا:  ناوي
 سنور أمحد رسول.د. ث.ي. 

 
 كاتذمَير لة هةفتةيةكدا.3
 

  دةرياكان و زة رياكان هةفتةي يةكةم : ثيناسةى. 

 :سة رضاوةى ئاوى دةرياكان  هةفتةي دووةم. 

 :جياوازى رةنطى ئاوى دةرياكان .هةفتةي سَييةم 

  :بنة ماكانى ثولني كردنى دةرياكان .هةفتةي ضوارةم 

 يولوجي (ج -رووبة ر –) شوين ةرياكان بة طويرةى: ثؤلني كردنى دهةفتةي ثَينجةم 

  :جولةى ئاو لة دةرياكانهةفتةي شةشةم. 

  :تةوذمة دةرياكان.هةفتةي حةوتةم 

 :دياردةى هة لكشان وداكشان لة دةرياكان .هةفتةي هةشتةم 

 :دياردةى توبوطرافيا لة قواليى دة رياكان .هةفتةي نؤيةم 

 :سامانى ماسى لة دة رياكان .هةفتةي دةيةم 

 :رياوانى .ثيش كةوتنى كةشتى وانى دة .هةفتةي يازدةم 

 :طرفتى ثيس بوونى ئاوى دةرياكان .هةفتةي دوازدةم 

 

 تاقیکردنەوەکان . 19
 ثرسيار : 

  ضى ية ؟ رونيان بكةوة بة تريو تةسةىل .سة رضاوةى ئاوى دةرياكان وزةرياكان 
 دة بيت قوتابى بة م شيوة ية رونيان بكاتةوة و وةال مى بداتة وة : 

ة حة لتة رزة (  –بة فر  –دةبيت قوتابى ئاماذة بؤ هة موو شيوة كانى دابارين بكات ) باران  داخالةدابارين : لةو  \ 1
 .وزةكة كة ئة مة ش دةبيت لة ريطة ى ئاماذة كردن بؤ تيكرايى باران بارانى ساالنة 

 ى (.ئة لب –رسينى ه –كارتى  –كة رويداوة وةكو ) تة كتونى  جولة ناوةكييةكانطركانةكان وى روودانى ؤه ةب \ 2

 
 

  


